
S
elv om man eg ikke interes-
serer sig for kunst, venter der
en stor oplevelse på udstil-
lingen "NordArt" i Büdelsdorf
ved Rendsborg mindre end
tre kvarters kørsel syd for den
dansk-tyske grænse. Og hvis
man allerede har større eller

mindre interesse for kunst, er udstillingen et
must. For "NordArt", der kan ses på Kunst-
werk Carlshütte indtil 9. oktober, rummer i
både kvalitet og kvantitet noget, som man
ikke ser ret mange steder.

På et stort areal fra et tidligere jernstøberi –
deraf navnet Carlshütte – vises kunst fra
udvalgte kunstnere fra hele verden. 4500
kunstnere fra 109 lande lagde billet ind på at
komme med på den kuraterede udstilling, og
250 slap igennem.

Mens vi er ved de store tal: Skulpturparken
fylder 80.000 kvadratmeter svarede til om-
kring 11 fodboldbaner, og i de tidligere fa-
brikshaller ses malerier og mindre skulpturer
fordelt på 22.000 kvadratmeter – det er over
fire fodboldbaner. Kvantiteten er således
overvældende, og man bør sætte en dags tid
af til at besøge udstillingen for at få i det
mindste et kig på det meste.

Skarp kurator

"NordArt" er i år åbnet for 18. gang, og ud-
stillingen besøges hvert år af omkring 80.000
gæster fra hele Europa. Sammen med "Art-
Basel" og "Documenta" i Kassel er "NordArt"
blandt de største kunstudstillinger i Europa,
og med en så skarp kuratering, der lader
færre end fem procent af værkerne komme
med på udstillingen, er der sørget for, at
kvantiteten ikke går ud over kvaliteten. 

Chefkurator Wolfgang Gramm er dygtig til
at få de udvalgte værker til at spille sammen
med de enorme kulisser, som de tidligere
støberihaller udgør, og den samlede oplevel-
se bliver en rejse gennem nutidig verden-
skunst. 

Lokaliteten Carlshütte har en historie, der
begyndte i 1827, da stedet blev hertugdøm-
met Slesvig-Holstens første industrivirksom-
hed: Et jernstøberi. I 1997 var det slut med
den virksomhede. 

Områdeet blev derefter overtaget af indu-
strivirksomheden ACO, og siden har Kunst-
werk Carlshütte dannet rammen om ikke blot
"NordArt", men også 

koncerter, foredrag, teater og film. Siden
2011 har stedet været vært for Schleswig-
Holstein Musik Festival, og festivalorkestret
har egne prøvefaciliteter ved siden af kon-
certsalen, der har plads til 1200 tilhørere.

Fokus på Israel

"NordArt" har ud over de enorme udstillings-
områder de senere år stillet en pavillon til

rådighed for et enkelt land. Efter Kina, Rus-
land, de baltiske lande sammen og Mongoliet
er turen i år kommet til Israel, hvorfra man
under titlen "The Circle of Life" kan se aktuel

kunst fra et land, der er præget af kulturel
indflydelse fra mange nationer.

Af de 250 udstillende kunstnere skal et
enkelt navn have sine egne linier: Den kinesi-

ske kunstner Liu Rouwang. Med skulptur-
gruppen "Original Sin" og opstillingen "Wol-
ves Coming" afgiver han en barsk kommentar
til de trusler og usikkerheder, der plager

menneskeheden i disse år. Ulven er et drama-
tisk billede på frygten for undergang og død. 

Og rent faktisk kommer ulven af og til – og
nu kan man se en stor flok i Rendsborg.
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Udstillingen på Kunstwerk Carlshütte ved Rendsborg kan ses indtil 9. oktober. 

Der er åbent tirsdag-søndag 11.00-19.00. Udstillingen dækker et samlet areal på 

over 100.000 kvadratmeter med skulpturpark og udstillinger i de gamle støberihaller.

Oprindeligt var der et jernstøberi, som blev etableret i 1827 og lukkede i 1997.

I 1999 åbnede "NordArt" for første gang. Stedet besøges hvert år af omkring 80.000 gæster. 

"NORDART 2016"

"Wolves Coming" af Liu Rouwang, Kina. Fotos: Kunstwerk Carlshütte

Noget for alle:

Kunstwerk Carlshütte

viser for 18. gang 

"NordArt", der er en 

af Europas største

kunstudstillinger

og her har en bjerg-

tagende kulisse på et

tidligere jernstøberi. 

Af Niels Hansen
magasinet@jv.dk

Værker af kunstnere fra Mongoliet. "Dark Matter" af Jang Yongsun, Sydkorea.

"Speederman" af David Czerny,
Tjekkiet. Skulptur i rustfrit stål,
400 centimeter. 

Malerier af Stav Yosha, Israel.

"Standing Characters – Embrace of Love series" af Liu Yonggang, Kina.
Figuren er malet stål, 380 centimeter. 

Malerier af Predrag Lojanica, Serbien.
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